
   هادي عسگري
ش�بکه نس�يم با ش�روع ماه مبارک 
رمض�ان، پنجمي�ن فص�ل از برنام�ه 
»خندوانه« را ب�ه روي آنت�ن خواهد 
فرستاد. مهم ترين اتفاق سري جديد 
اي�ن برنام�ه بازگش�ت »جناب خان« 
عروس�ک محبوب تلويزيوني اس�ت. 
بعد از آنکه شبکه نس��يم توانست عنوان 
محبوب ترين شبکه تلويزيوني را در نوروز 
به دس��ت آورد، با بازگش��ت »خندوانه« 
اين فرصت به وجود آمد تا شبکه نشاط و 
سرگرمي تلويزيون بار ديگر غلبه خود را 
بر شبکه هاي سراسري و کهنه کار رسانه 
ملي به رخ بکشد. شبکه نسيم نشان داده 
مي تواند در رقابت با شبکه هاي ماهواره اي 
نيز موفق باشد و در زماني که اين شبکه 
برنامه هاي پربيننده اي مانند »دورهمي« 
و »خندوانه« را به روي آنتن مي فرستد، 
بيننده ها شبکه اي غير از نسيم را دنبال 
نمي کنن��د.  آغاز س��ري جدي��د برنامه 
خندوانه مهم ترين خبر شبکه نسيم براي 
بينندگان��ش بعد از پاي��ان پخش برنامه 
محبوب »دورهمي« اس��ت. »خندوانه« 
و »دورهمي« در زمان پخش همزمان به 
عنوان برنامه هاي رقيب شناخته مي شدند 
و براي جلوگيري از لطمه خوردن شبکه 
از اين رقابت، جدول پخش هفتگي شبکه 
نس��يم ميان »خندوانه« و »دورهمي« 
تقس��يم مي ش��د. اکنون با پايان پخش 
برنامه »دورهمي«، رامبد ج��وان و تيم 
همکارش از اين فرص��ت برخوردارند که 
جايگاه محبوب ترين برنامه تلويزيوني را 

از »دورهمي« پس بگيرند. 
   پايان يک فصل کم فروغ

فصل چهارم برنامه خندوانه در 29 شهريور 

سال گذشته به پايان رسيد. رامبد جوان 
براي قس��مت آخر برنامه همسرش را به 
»خندوانه« دعوت ک��رده بود و در فضايي 
کام��ًا خانوادگي ب��ه تبليغ اک��ران فيلم 
»نگار« پرداخت که خ��ودش کارگرداني 
کرده بود و نقش اصلي آن را نگار جواهريان 
بر عه��ده داش��ت. اگرچه آن ش��ب براي 
جوان و همس��رش ش��بي رؤيايي بود، اما 
براي تلويزيون به معناي از دس��ت دادن 
يک برنامه پر مخاطب بود.   فصل چهارم 
»خندوانه« نس��بت به دو فصل قبل يک 
سقوط براي شبکه نسيم به شمار مي رفت؛ 
فصلي که در ابتداي آن اعام ش��د ديگر 
»جناب خان« در برنامه حض��ور ندارد و 
مذاکره براي جلب رضايت مالک معنوي 

عروسک با شکست روبه رو شد. 
   کپي رايت درسي که عروسک ها 

به صداوسيما دادند
سال گذشته صداوس��يما دو بار از بابت 
مس��ئله کپي رايت متضرر ش��د. يک بار 
براي پخش مجموع��ه کاه قرمزي و بار 
ديگر براي حض��ور جناب خان در برنامه 
خندوانه که باعث ش��د »جناب خان« از 
برنامه حذف ش��ود.  همين مسئله باعث 
شد تا مرتضي ميرباقري معاون سيما به 
مسئله حق مالکيت معنوي صداوسيما  
روي دارايي هاي معن��وي اش ورود پيدا 
کند. ميرباقري گفت: ب��ا توجه به اينکه 
در چند سال اخير گرفتار مسائل مالکيت 
بوديم، حوزه حقوقي سازمان صداوسيما 
مس��ئوليتي در اين باره گرفته است؛ از 
همين رو ب��راي مثال عروس��ک »کاه 
قرمزي« صددرصد در اختيار س��ازمان 
قرار گرفته اس��ت. ضمن اينکه به توافق 
رسيده ايم از ظرفيت  صداپيشه هاي آنها 

نيز اس��تفاده کنيم. در واقع چارچوب ها 
مشخص ش��ده اند و ديگر هر برندي که 
مطرح مي ش��ود يک پيوست حقوقي در 
سازمان پيدا مي کند و کار عروسک ها بر 

همين اساس انجام مي شود. 
   خندوانه روي گسل مديريت شهري

اختصاص يکي از سوله هاي مديريت بحران 
ش��هري به برنامه خندوانه باعث اعتراض 
شوراي شهر تهران و بازپس گيري آن سوله 
شد.  پايگاه هاي مديريت بحران در نواحي 
تهران ب��ا اهداف متن��وع از جمله ذخيره 
اقام امداد و نجات، آموزش ش��هروندان، 
محل استقرار ستاد مديريت بحران نواحي 
و مواردي مشابه در اين حوزه احداث شده 
است که طي س��ال هاي گذشته تعدادي 
از آن در اختي��ار فعاليت ه��اي متفرق��ه 
قرار گرفت که پ��س از ط��رح انتقادها و 
مصوبه شوراي ش��هر تهران بايد صرفاً در 
مأموريت هاي تعريف شده فعال شوند. بر 
همين اساس در آبان ماه سال 96 بود که 
س��وله مديريت بحران شهرداري منطقه 
2 که در اختيار برنامه خندوانه بود از اين 
برنامه باز پس گرفته ش��د.  همين اتفاق 
باعث شد تا ساخت س��ري بعدي برنامه 
خندوانه ب��ا اما و اگرهايي روبه رو ش��ود. 
س��ؤال اين بود که کجا را مي توان براي 
خندوانه پيدا کرد؟! اين س��ؤال را رامبد 
جوان ک��ه در ايام نوروز امس��ال مهمان 
برنام��ه »دورهمي« ب��ود داد. وي بدون 
اينکه آدرس لوکيشن جديد فيلمبرداري 
برنامه خندوانه را بدهد از آماده ش��دن 
دکور براي فيلمبرداري سري پنجم خبر 
داد. وي گفت: فصل جديد اين برنامه در 
100 قسمت ساخته خواهد شد. او درباره 
س��ختي توليد برنامه روتين هم صحبت 

کرد و گفت در چنين برنامه هايي هر شب 
يک پروژه جديد ساخته مي شود. 

   بازگشت جناب خان
از هم��ان روزهاي ابتدايي که مش��خص 
شد ديگر امکان بازگش��ت جناب خان به 
خندوانه وج��ود ندارد و بح��ث مالکيت 
معنوي و حقوق مالک، آنقدر جدي است 
که با خواهش هاي دوس��تانه و فشار هاي 
رواني حل شدني نيست. رامبد جوان سراغ 
گزينه هاي جايگزين براي »جناب خان« 
رفت. چهار عروسک مرد با نام هاي ياسمن، 
غنچه، فرخنده و مارال که صدا پيش��گي 
هر کدام از آنها را يکي از صداپيش��ه هاي 
معروف صداوس��يما برعهده داشت. چند 
روزي مهمان برنامه بودند. ش��ايد اکنون 
که حدود يکسال از حضور کوتاه مدت اين 
چهار عروسک مي گذرد، تنها تصوير باقي 
مانده آنها در ذهن بيننده هاي تلويزيون 
اجراي کليپ مش��هور »ع��روس چقدر 
قشنگه« باشد. با شکست چهار عروسک، 
رامبد تاش کرد با افزايش حضور »نيما 
شعبان خاني« و ايجاد کاراکترهاي جديد 
براي وي برنامه را به س��طح س��ابق خود 
بازگردان��د که باز ه��م موفق نب��ود. »ادا 
بازي« و اجراي استندآپ کمدي با حضور 
هنرمندان سرشناس ديگر حربه اي بود که 

خندوانه براي رونق مجدد به کار برد. 
   جناب خان چشم و چراغ خندوانه

جناب خان تا پيش از اي��ن در دو فصل از 
خندوانه حضور داش��ته اس��ت؛ عروسک 
محبوب تلويزيون ب��ا لهجه غليظ جنوبي 
که صداپيشگي آن را محمد بحراني انجام 
مي دهد. در روزهايي که عروسک بنفش 
برنامه خندوانه به اجبار از صحنه کنار رفته 
بود، تصاوير جناب خان براي تبليغ يک برند 
ش��وينده روي اتوبوس هاي شهري نقش 
بس��ت ولي ديگر فروغ گذشته را نداشت.  
خبر مذاکره براي حض��ور جناب خان در 
س��ري جديد خندوان��ه ابتدا ق��رار بود تا 
آغاز فصل و اولين قس��مت از برنامه کامًا 
محرمانه باشد و به قول معروف بيننده هاي 
تلويزيون با ديدن جناب خان در تلويزيون 
ذوق زده شوند اما يکي از عوامل مجموعه 
در مصاحبه اي اين خب��ر را لو داد تا پروژه 
سورپرايز کردن بيننده ها شکست بخورد.  
بع��د از آن ه��م رامب��د ج��وان در برنامه 
دورهمي و البته احسان عليخاني در برنامه 
تحويل سال نوي تلويزيون يادآوري کردند 
که مش��کل جناب خان حل ش��ده و اين 
عروس��ک به خندوانه باز خواهد گش��ت.  
اکنون بازگش��ت جناب خان در زماني که 
دورهمي پخش نمي شود و شبکه هاي ديگر 
سيما نيز برنامه مهمي براي شب هاي بهار 
و تابستان ندارند، »خندوانه« مي تواند بار 
ديگر عنوان محبوب ترين برنامه تلويزيون 

را به دست آورد.

پنج ش��نبه 30 فروردین 1397 | 2 ش��عبان 1439 |6| روزنامه جوان |  شماره 5352

بازگشت خندوانه با جناب خان به تلويزيون
نسيم در تابستان هم محبوب ترين شبکه تلويزيون باقي مي ماند

    فرزين ماندگار 
با نگاهي به حوزه کتاب و نش�ر به مس�ائل 
مرب�وط ب�ه برگ�زاري نمايش�گاه کت�اب 
برمي خوري�م. رض�ا اميرخاني، ب�ه نکاتي 
اش�اره کرده اس�ت که برگزاري نمايشگاه 
در مصل�ي را اش�تباه مي دان�د و کنايه وار 
از اي�ن س�خن گفت�ه که قطع�ه اي ب�ه نام 
کشته شدگان کتاب از حاال در بهشت زهرا 
براي اين مس�ئله تدارک ببينن�د! درباره 
حوزه کت�اب اما شش�مين دوره مس�ابقه 
کتاب و زندگ�ي با همکاري پويش روش�نا 
در حال برگزاري اس�ت و تا کنون ۲۰ هزار 
نس�خه از کتاب »خداحافظ س�االر« مورد 
اس�تقبال مخاطب�ان ق�رار گرفته اس�ت. 
رض��ا اميرخان��ي نويس��نده و عضو ش��وراي 
سياستگذاري نمايش��گاه بين المللي کتاب در 
يادداشتي به بررسي موقعيت نمايشگاه کتاب 
در سال جاري و انتقال آن از مجموعه شهرآفتاب 
به مصاي ام��ام خميني پرداخته اس��ت.  وي 
مي نويسد:» نگارش اين الحاقيه  شخصي براي من 
تمريني ا ست اجتماعي جهت زيستن اخاقي در 
دنياي مدرن. من مخالفم با بازگشت نمايشگاه 
کتاب به مصاي تهران. رأي داده ام و در اقليت 
بوده ام و شايد تنها رأي مخالف بوده باشم اما رأي 

مخالفم بي نتيجه بوده است.« 
 اميرخاني داليل مخالفتش براي اين مس��ئله 
را به ترتيب عنوان ک��رده و آورده اس��ت: »با 
بازگشت به مصلی مخالفم. بازگشت به مصا 
يعني جاهليت پس از بعثت. گمان مي کنم در 
جلسه  مورخه  هفتم بهمن 9۴، همين شوراي 
سياستگذاري و تقريباً با قريب به اتفاق همين 
ترکيب، رأي دادند به خروج از مصلی و رفتن به 
شهرآفتاب. امثال من در سال هاي پيش از دولت 
فعلي نيز منتقد حضور در مصلی بوديم. بگذريم 
که در همان جلسه، همه  اعضا رأي موافق دادند 
به خروج از مصلی و رفتن به شهر آفتاب. تنها 
رأي مخال��ف من بودم! قطع��اً موافق خروج از 
مصلی بودم، اما به داليلي با رفتن به شهرآفتاب 
موافق نبودم. شهرآفتاب به تعبير دقيق آقاي 
دکتر سيدمحمد بهشتي، نکره اي بود که فقط 
با ادات »نمايشگاه کتاب« معرفه مي شد. با هيچ 
نمايشگاه ديگري نمي توانس��تيم بيابان هاي 
اطراف بهشت زهرا را به عنوان نمايشگاه شهري 

جا بيندازيم اال نمايشگاه کتاب.«
   امنيت بازديدکنندگان

وي در بخش ديگري از متن خود مي نويس��د: 
»مي توانم در مقابل کس��اني که به من اعتماد 
دارند، چکه کردن آب از سقف را خاک مالي کنم 
و يادشان بيندازم که سالن اجاس سرانمان نيز 
وضعيتي بهتر نداشته است. . . اما اگر در مصلي 
قطره اي خون از بيني کسي بيرون بيايد هرگز 
نمي توانم پاسخگو باشم. بين اين دو وضعيت 
تفاوت هس��ت. مس��ئله  اصلي مصلي، امنيت 
بازديدکنند گان است. اگر يک ترقه وسط مصلي 
بترکد، خروج از شبستان، قطعاً اتفاقي مرگبار 
است. در همين بهش��ت زهرا قطعه اي داريم 
به نام سوختگان ارگ. بس��ياري از سوختگان 
ارگ در ازدحام خروج از مس��جد از دنيا رفتند 
نه بر اثر س��وختگي. زيرش��اخه اي هست در 
جامعه شناسي که کارش تحليل عددي رفتار 
انبوهه ها در وضعي��ت اضطراري ا س��ت. اين 
زيرشاخه بعدتر طراحي مي کند راه هاي خروج 
از فضاهاي عمومي را. در بسياري از کشورهاي 
دنيا هر فضاي عمومي اي بايد چنين پيوست 
امنيتي داشته باشد و در همه  فضاهاي عمومي 
دپارتمان پليس ش��هري پاک��ي نصب کند 
که ظرفيت دقي��ق نفرات داخل را مش��خص 
مي کند. در اياالت متحده حتي مساجد نيز از 
اين امر مستثنی نيستند. به خاطر دارم که امام 
جماعت مسجدي در نيويورک مي گفت وقتي 
دسته  پاکستاني ها روز عاشورا براي سنت سام 
هيئت ها وارد مس��جد  شدند، پليس نيويورک 
وارد شد و اعام کرد از ظرفيت باالتر رفته ايد و 
عده اي بايد از شبستان خارج شوند. سؤال! اين 
عدِد ظرفيت در شبستاِن مصلي چند نفر است؟ 
کدام مرجع شهري يا حکومتي پاسخگوست؟ 
اگر چنين عددي وج��ود دارد، حجم جمعيت 
چگونه اندازه گيري مي شود؟ اين دو سؤال بدون 
پاسخ است. رأي من، مخالف بازگشت به مصلي 
است.  و اگر نظر همچنان بر بازگشت به مصلي 
است، پيشنهاد مي کنم حتماً احتمال عقايي 
بدهند و نه قطعه، که قطعاتي در بهشت زهرا با 

عنوان کشتگان کتاب در نظر بگيرند!«
اميرخاني در ادامه مي نويسد: »در شورا دست 
باال نماينده  خودم هستم. اما مطلعم که درصد 
بااليي از ناشران، هوادار بازگشت به مصلي و به 

عبارت ادق و اصح بازگش��ت به شهر هستند. 
يکي از داليل عمده ش��ان فروش پايين شان 
در دو سال شهر آفتاب است. فقط يک سؤال! 
ک��دام کس��ب و کاري در بهار 96 نس��بت به 
سال هاي پيشينش رشد نش��ان داده است؟ 
آيا اطمينان داريم که اين کاهش سود فقط به 

مکان برمي گردد؟«
   ۴۰ سال زندگي همسر شهيد همداني

اما خبر ديگ��ر درباره حوزه کتاب اين اس��ت 
که ششمين دوره مس��ابقه کتاب و زندگي با 
همکاري پويش روشنا در حال برگزاري است. 
تاکنون 20 هزار نس��خه از کتاب »خداحافظ 
ساالر« مورد اس��تقبال مخاطبان قرار گرفته 
اس��ت.  کتاب »خداحافظ س��االر« خاطرات 
پروانه چراغ نوروزي همس��ر سرلشکر پاسدار 
شهيد حسين همداني است که به قلم حميد 
حسام نوشته شده و نشر 27 آن را منتشر کرده 
است. کتاب به زندگي پر فراز و نشيب شهيد 
همداني از زبان همسر مي پردازد. چراغ نوروزي 
روايت در اين اثر را از دوران کودکي آغاز کرده و 

تا زمان شهادت سردار ادامه داده است. 
شروع کتاب از سال 90 همزمان با بحران سوريه 
و دمشق که در آستانه س��قوط قرار داشت آغاز 
مي شود و با بازگش��ت و تداعي خاطرات دوران 
کودکي همسر شهيد در دهه ۴0 ادامه مي يابد.  
اين کتاب حاصل ۴۴ ساعت مصاحبه با همسر 
شهيد است که نوع روايت داستاني هيچ دخل 
و تصرف��ي را در آن وارد نک��رده اس��ت.  جايزه 
کتابخواني بر اس��اس اين اثر از سوي دبيرخانه 
مسابقه کتاب و زندگي و پويش کتابخواني روشنا 
در حال برگزاري است. بنا به گفته مسئوالن اين 
جايزه، تاکنون 20 هزار نس��خه از اين کتاب به 
فروش رفته و قرار اس��ت دو چاپ از اين کتاب 
در ايام برگزاري س��ي و يکمين دوره نمايشگاه 
کتاب تهران در غرفه نش��ر 27 عرضه شود. اين 
مسابقه از بهمن 96 آغاز شده و تا خرداد 97 ادامه 
دارد. عاقه مندان مي توانند براي تهيه کتاب به 
کتاب فروشي هاي سراسر کشور مراجعه کنند 
يا عدد 1 را ب��ه ش��ماره 1000100015000 
بفرستند. همچنين امکان خريد کتاب در سايت 
 www. rushana. دبيرخانه مسابقه به  نشاني
ir نيز وج��ود دارد. جوايز اي��ن دوره  به صورت 

هفتگي اعام مي شود. 
   تقريظی که کتاب را پرفروش کرد

خبر ديگر اينکه انتش��ار تقري��ظ مقام معظم 
رهبري بر کت��اب خاطرات يک��ي از آزادگان 
هشت س��ال دفاع مقدس سبب ش��د تا اين 
کتاب پس از چهار س��ال به عنوان يکي از آثار 

پرمخاطب در حوزه ادبيات دفاع مقدس مطرح 
شود. »سرباز کوچک امام« عنوان کتابي است 
از فاطمه دوست کامي که به خاطرات مهدي 
طحانيان، جوان ترين آزاده جنگ تحميلي از 
دوران کودکي تا به ام��روز مي پردازد. نگارش 
اين اثر از تيرماه س��ال 88 آغاز شد و ماحصل 
گفت وگوي بيش از 300 س��اعته نويسنده با 
راوي، کتابي اس��ت خواندن��ي از زبان يکي از 

اسراي هشت سال دفاع مقدس. 
مهدي طحانيان، به عنوان جوان ترين اس��ير 
جنگي در زمان اسارتش به شدت مورد توجه 
بعثي ها بود؛ از اين جهت خاطرات او ماجراهاي 
تلخ و شيريني را به همراه دارد. نقطه اوج اين 
اتفاقات ماجراي امتناع او از مصاحبه با »نصيرا 
شارما«، خبرنگار بي حجاب هندي است.  اين 
اثر براي نخستين بار در سال 92 به چاپ رسيد 
و تا سال گذشته، تنها پنج چاپ از اين اثر روانه 
بازار کتاب شد. در ايام پاياني سال 96، تقريظ 
مقام معظم رهبري بر اين اثر منتشر شد.  بنا به 
گفته مسئوالن انتشارات پيام آزادگان، کتاب 
حاضر پس از انتشار تقريظ مقام معظم رهبري 
با استقبال خوبي از سوي مخاطبان همراه بوده 
اس��ت؛ به طوري که در حدود يک ماه گذشته 
11 چاپ از اين اثر)بيش از 27 هزار نس��خه( 

منتشر شده و به فروش رفته است. 

 کنايه اميرخاني 
درباره قطعه ُکشتگان کتاب تهران در بهشت زهرا!

از بازار کتاب و نمايشگاه چه خبر؟

88498436سرویس فرهنگي

معاون گردشگري:

رويه هاي سنتي و کليشه اي 
جذب گردشگر بايد تغيير کند

معاون گردشگري س�ازمان ميراث فرهنگي با 
بيان اينکه بوم گردي فرصت بزرگي براي جذب 
گردشگر خارجي است، تغيير در رويه هاي سنتي 
و کليشه اي جذب گردشگر را ضروري دانست. 
به گزارش خانه ملت، محب خدايي با اشاره به لزوم 
استفاده از ظرفيت بوم گردي در توسعه گردشگري، 
گفت: بوم گردي فرصت بزرگي در راستاي جذب 
گردشگر خارجي براي کشور به وجود آورده است 
چراکه براي اف��راد عاقه مند به اي��ن نوع مراکز 
اقامتي، بوم گردي ها استاندارد مناسبي دارند. از 
سوي ديگر کشور ما نمي تواند از نظر مراکز اقامتي 
با هتل هاي پنج ستاره دنيا رقابت کند اما بوم گردي 
يک اصالت است و مي توان از اين اصالت به عنوان 
فرصت استفاده کرد.  معاون گردشگري سازمان 
ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اظهار 
کرد: بوم گردي جاذبه منحصر به فردي است که 
نيازي به تغيير ندارد و به صرف اصيل و س��نتي 
بودن مورد استقبال قرار گرفته است. در دنيا افراد 
زيادي به دنبال زندگي ارگانيک، اصيل و سنتي 
هستند بنابراين ما نيز بايد از اين تمايل براي جذب 
گردشگر بيشتر اس��تفاده کنيم.  محب خدايي با 
اشاره به لزوم ايجاد زيرساخت هاي مناسب براي 
اس��تفاده از ظرفي��ت گردش��گري بوم گردي ها، 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه بوم گردي به عنوان 
فرصت در کشور شناخته شده و اين باور به وجود 
آمده و جاري ش��ده اس��ت. همه به دنبال ايجاد 
زيرساخت هاي الزم براي استفاده از اين فرصت 
هس��تند و در س��ال هاي اخير جذب گردشگر از 
طريق بوم گردي پيشرفت مناسبي داشته است.  
مع��اون گردش��گري س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري در پايان افزود: ايرانيان 
خارج از کش��ور مي توانند بهترين بازارياب هاي 
کشور در حوزه گردشگري باشند. کشور مي تواند 
از ظرفيت هاي توراپراتورهاي مجازي براي نفوذ در 
دنيا و معرفي جاذبه هاي گردشگري کشور استفاده 
کند. اگر به دنبال جذب گردشگر بيشتر هستيم 

بايد از رويه هاي سنتي و کليشه اي خارج شويم.

 4 انيميشن جديد کانون 
در بازار فيلم فجر ارائه مي شود

کانون پ�رورش فکري ک�ودکان و نوجوانان با 
چهار اثِر جديد انيميشن در بيست و يکمين 
بازار فيلم و برنامه هاي تلويزيوني فجر ۲۰18 

حضور پيدا مي کند. 
در اي��ن روي��داد پن��ج روزه  بين الملل��ي که از 
فروردي��ن تا س��وم ارديبهش��ت 1397 در   30
پرديس سينمايي چارسو برگزار مي شود، کانون به 
معرفي و عرضه اين چهار اثر کوتاه انيميشن خود 
مي پردازد.  بر همين اساس، انيميشن هاي »گرگم 
و گله مي برم« به کارگرداني اميرهوشنگ معين، 
»کاش يک برادر داش��تم« به کارگرداني ناهيد 
شمس دوس��ت، »ماهيگير و بهار« به کارگرداني 
سيدحس��ن س��لطاني و آخرين س��اخته مهين 
جواهري��ان »زري زري کاکل زري«، عنوان هاي 
اين آثار هستند که اولين حضور بين المللي خود 
را تجربه مي کنند.  بر اساس اين خبر، در بيست و 
يکمين بازار فيلم و برنامه هاي تلويزيوني فجر 17 
شرکت خارجي و 26 شرکت ايراني حضور دارند. 
کانون در اين رويداد هن��ري ضمن تبادل نظر با 
دس��ت اندرکاران حرفه اي س��ينما براي حضور 
پررنگ تر خود در اين بازار فيلم به انجام هماهنگي 
براي نمايش فيلم هايش در جشنواره هاي خارجي 
کودک و بسترس��ازي و بازاريابي ب��راي فروش 
فيلم هاي جديد خود به کشورهاي شرکت کننده 
مي پ��ردازد.  ب��ازار فيل��م فجر، امس��ال با هدف 
ايجاد محيط��ي ب��راي معرفي، تبلي��غ و توزيع 
فيلم هاي خانوادگي ايران��ي و فيلم هاي خارجي 
انسان دوس��تانه و اخاقي با تأکيد ب��ر پرهيز از 
فيلم هاي غيراخاقي از ساعت 11 صبح تا 20 برپا 
خواهد شد.  سي و ششمين جشنواره جهاني فيلم 
فجر از 30 فروردين تا هفتم ارديبهشت 1397 در 

پرديس سينمايي چارسو برگزار مي شود. 

   صنم محجوب
رش�ته  ارمنس�تاني  دانش�جوي 
ايرانشناسي گفت: به دليل مهاجرت 
اجداد من به ايران و بي�ان خاطرات 
خوش از آن ايام م�ن يادگيري زبان 
فارسي را تعليم زبان مادري ام مي دانم. 
هرانت ساهاکيان دانش��جوي دانشگاه 
دولتي ايروان که به همت بنياد سعدي 
براي شرکت در هشتاد و چهارمين دوره 
دانش افزاي��ي زبان و ادبيات فارس��ي به 
کشورمان سفر کرده اس��ت در ديدار از 
خانه تاريخي آل ياس��ين )خانه ملل( در 
ش��هر کاش��ان گفت: معماري ايراني بر 
خاف بناهاي با ش��کوه غرب��ي و احيانا 
رنگ آميزي خانه های مردمان شرق دور 
روح دارد و معمار خانه های ايراني بيش 
از هر چيز به آرامش س��اکنان آن توجه 
دارد.  وي با اشاره به نسل کشي هاي ارامنه 
در طول چند دهه گذشته اظهار کرد: با 
فشار ناشي از حکومت عثماني و به دنبال 
جنگ افروزي هاي برخي دولت ها عليه 
ارامنه بسياري از آبا و اجداد من به دليل 
موقعيت امن کشور ايران و نجابت مردمان 
اين سرزمين به ش��هرهاي مختلفي از 
کشور اسامي ايران سفر کردند که پدر 
پدربزرگ بنده هم به شهر همدان رفت. 

پدربزرگ من هم در خ��ود ماير به دنيا 
آمد.  هران��ت ادامه داد: از گذش��ته هاي 
دور تا به امروز هر چند اين روزها تنها به 
اصطاحات و به کارگيري بعضي لغات 
محدود شده است اما زبان فارسي در بين 
اعضاي خانواده ما رواج داشته است. براي 
همين است که شايد من در تاش هستم 
تا زباني را ياد بگيرم که بستگان قديمي 
من با آن حرف مي زدن��د، ارتباط برقرار 
مي کردند و حرف هاي عاش��قانه ميان 

يکديگر رد و بدل مي کردند. 
   ايران را وطن دوم خودم مي دانم
اين فارسي آموز با اش��اره به خاطرات 
پدربزرگ خود از روزه��اي زندگي در 

ايران گفت: در تم��ام حکايت هايي که 
از زبان ايشان در آن سال هايي که زنده 
بودند ش��نيدم جز روايت هاي شيرين 
و حرف هاي اميدبخ��ش چيز ديگري 
نش��نيدم. گرايش به ايران و عاقه به 
يادگيري زبان فارس��ي به عبارتي در 
خون من اس��ت. من اي��ران را دومين 

وطن خود مي دانم.  
وي ب��ا اش��اره ب��ه ارتباط��ات عميق 
مسلمانان ايراني و ارامنه گفت: در طول 
تاري��خ گروه هاي متعددي از آس��ياي 
مرکزي و حتي از خ��ود اروپا در خال 
جنگ ه��اي جهاني و چ��ه پيش و چه 
بع��د آن ب��راي حفاظت از ج��ان خود 

و خانواده هايش��ان اي��ران را به عنوان 
پناهگاه امن براي خود انتخاب کردند.  
هرانت تصريح کرد: امروز ارمنس��تان 
با کش��ورهاي مختلفي همسايه است 
و ارتباط دارد ام��ا آن نگاهي که مردم 
کشور من نسبت به ايران و ايراني دارند 
قابل مقايس��ه به آن چيزي نيست که 
براي مثال با مل��ت آذربايجان يا ترکيه 
دارند. ش��ناخت ايران و افزايش دامنه 
ارتباطي با اين کشور از گذشته تا کنون 
به عنوان يک مهم از سوي ما پيگيري 
شده است.  وي با اشاره به تقيد ايراني ها 
و ارمنستاني ها در دينداري گفت: ملت 
ش��يعي ايران با وجود حساسيت زياد 
نسبت به مذهب خودشان و همينطور 
ارامنه کشور ارمنستان با وجود تعصب 
به دين و آيين خود ک��ه قديمي ترين 
نس��ل مس��يحيان روي زمين به شمار 
مي آيند، اما هرگز در ط��ول تاريخ اين 
دو دسته اختاف و نزاع اعتقادي با هم 
نداشتند و همواره به طور مسالمت آميز 
در کنار هم زندگ��ي کرده اند که وجود 
کليساي با ش��کوه وانگ در اصفهان و 
محله هاي متع��ددي مختص به ارامنه 
در تهران و ديگر شهرهاي بزرگ ايران 

نشان از اين دوستي تاريخي دارد. 

فارسي را زبان مادري خود مي دانم
فارسي آموز ارمنستاني در گفت و گو با »جوان«:

»کاله قرمزي« به همراه عروس�ک هاي 
دوستداش�تني آن در ش�ب ميالد امام 
سوم ش�يعيان مهمان مخاطبان شبکه 

دوم سيما مي شود. 
قس��مت جديد مجموع��ه »کاه قرمزي« 

پنج شنبه 30فروردين ساعت 18:30مصادف 
با مياد امام حسين)ع( پخش مي شود و تکرار 
آن نيز ساعت 18:30روز جمعه 31 فروردين 
خواهد بود.  مجموعه »کاه قرمزي« نوروز 97 
با عروسک هاي جديدي از جمله موش، گربه 

و عروسک »داداش گلم« و اتفاقات جذاب به 
مخاطبان تقديم شد و قسمت هاي ديگري از 
اين مجموعه نيز در اعياد و مناسبت هاي ديگر 
روانه آنتن خواهد شد.  »کاه قرمزي« کاري 
است از گروه کودک و نوجوان شبکه دوم سيما 

به تهيه کنندگی حميد مدرسي؛ کارگردانی و 
اجرای ايرج طهماس��ب که با چند نس��ل از 
مخاطبان خود همراه بوده و لحظاتی با نشاط 
را همراه عروسک های محبوب اين مجموعه 

به تمامی مخاطبان خود تقديم مي کند. 

پخش قسمت جديد »کاله قرمزي« در شب ميالد امام حسين )ع(


